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Condis, Tous
i Sant Joan de
Déu lliuren els
bolquers socials
a La iniciativa de les entitats permet
recollir 70.000 bolquers a Van ser

repartits entre famílies necessitades

Una de les activitats del projecte Aprenentatge i Servei que es fan a Mataró ■ AJUNTAMENT DE MATARÓ

Compartir-se
EXPERIÈNCIA · Mataró desenvolupa des del 2006 la iniciativa plural
Aprenentatge i Servei, en què diversos col·lectius educatius col·laboren amb
les entitats PLANS · Els projectes assessorats són d’utilitat social immediata
Teresa Márquez
MATARÓ
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asar necessitats i aprenentatge seria l’objectiu
principal del projecte
Aprenentatge i Servei
amb què Mataró treballa
des de fa set anys i en què prenen
part els col·lectius educatius de la
ciutat i un nombrós grup d’entitats de diversos àmbits que comparteixen un espai
comú i l’assimilació
de coneixements.
“Fem de Celestines
entre la demanda
d’un grup concret i
l’oferta d’un segon
facilitant-los assessorament i orientant-los en els objectius” explica Anna
Menén, tècnica de la
direcció d’Ensenyament de l’Ajuntament de Mataró. En aquest període, l’èxit de la iniciativa és indiscutible: 140 experiències, 5.000
alumnes participants i més de 80
entitats diferents amb què s’han
compartit experiències.
L’oferta és variada i rica en
continguts i els alumnes –hi ha
18 centres implicats– hi prenen
part pensant de quina manera cal
millorar el seu entorn més immediat a través d’unes propostes

“que tenen un sentit, una utilitat
immediata”. La llista és llarga, i hi
trobem des d’una campanya de
donació de sang incentivada des
de les escoles fins a un taller organitzat pels alumnes de l’Institut
Puig i Cadafalch adreçada als avis
d’un casal perquè aprenguin nocions d’anglès que els permetin
viatjar sense dificultats. I qui diu
anglès també diu ensenyar com
funciona el mòbil o l’ordinador o
com s’ha d’interpretar un
rebut de la llum.
També hi ha sortides
dels estudiants d’ESO
per explicar els orígens de les muralles
de la ciutat als infants
de primària; fer actuacions musicals i artístiques a les escoles
bressol i als centres
d’educació especial; i
fer recollides puntuals d’aliments
en determinats barris. “En el nostre cas fomentem el plagi de les activitats que ens han funcionat perquè se’n puguin beneficiar altres
municipis”, insisteix Menén, que
anuncia que ara es treballa perquè
les Escoles d’Adults també s’impliquin en el projecte global. “És un
procés de retroalimentació en què
totes les parts en surten beneficiades i té molt camí per recórrer”,
afirma amb contundència. ■
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col·lectius
de la ciutat.
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Projecte
Aprenentatge
i Servei iniciat
l’any 2006.
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Compagina
el servei a la
comunitat
amb l’aprenentatge de
continguts,
competències,
habilitats
o valors.

La col·laboració entre les entitats de la campanya SOS Bebè
ha permès recollir 70.000 bolquers ■ EL PUNT AVUI

Redacció
BARCELONA

El grup alimentari Condis ha fet entrega a la
Fundació Rosa Oriol i a
l’Obra Social de Sant
Joan de Déu dels 70.000
bolquers que ha recollit
amb la campanya solidària de venda de punts de
llibre. La iniciativa es va
fer durant el primer cap
de setmana d’octubre i va
permetre vendre milers
de punts de llibre solidaris, que s’han transformat en la cessió dels bolquers, que han estat repartits per la fundació de
la família Tous i per l’hospital infantil a centenars
de famílies necessitades.
La solidaritat dels
clients de Condis ha permès enguany superar en
18.000 bolquers, un 25%
d’augment, la xifra recollida el 2012. Un centenar de grans clients habituals es van sumar a
la campanya SOS Bebè,
ajuntant forces amb els
voluntaris de la Fundació Rosa Oriol i de Sant

Joan de Déu. La campanya se centra en la recollida de bolquers, però
les tres entitats financen
també el repartiment de
llet infantil, dos productes de necessitat bàsics i
d’un preu elevat.
La fundació de la família Tous la dirigeix sor Lucía Caram i dóna suport a
diverses iniciatives de de-
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70.000

bolquers s’han pogut adquirir en la campanya solidària
SOS Bebè del primer cap
de setmana d’octubre.

tecció i atenció a la població en risc. Aquest any,
per exemple, va estrenar
a Manresa un edifici que
acull famílies desnonades. Pel que fa a Sant Joan
de Déu, la seva aportació
social a la infància i les
persones d’edat avançada
té una llarga tradició. ■

